
Hier leer ik het echt
“Hier kan ik echt toepassen 
wat ik leer. Op school zit ik 
in een lokaal en kan ik niets 
uitproberen.” Aan het woord 
is de 19 jarige Ben Mulders. 
Hij heeft in juni zijn stage 
bij Stichting Wijk voor Wijk 
afgerond. “Ik zit in het 2e jaar 
van de opleiding ‘Medewer-
ker maatschappelijke zorg’. 

Dat bevalt goed. 
Ik doe de richting ‘Volwassen-
werk, ouderenzorg, versla-
vingszorg en gehandicapten-
zorg’.”

Theorie en praktijk
“Mijn opleiding is gericht op 
het begeleiden van mensen.” 
Bij Stichting Wijk voor Wijk 
is het Bens taak om mede-
werkers te ondersteunen bij 
het uitvoeren van hun werk. 
“Ik merk dat de theorieën 
die ik op school krijg hier 
terugkomen. Je ziet het in de 
praktijk en je maakt het mee.  
Als iemand bijvoorbeeld over-
stuur raakt, dan evalueer ik 
met Hugo hoe dat is gegaan. 
Als hetzelfde nu gebeurt, dan 
weet ik wat ik moet doen. In 
de les vergeet ik het weer.” 

Met mensen werken
Ben is een echte aanpakker 

en doet in de praktijk veel 
uitvoerende klussen. “Ik vind 
het zelf doen van klussen 
heel ondersteunend aan de 
begeleiding. We doen een 
klus altijd met minimaal twee 
mensen.  Als je aan het werk 
bent ga je toch praten en dan 
komen er soms wel dingen 
naar boven.

Ik zou niet echt een kantoor-
baan willen waar je heel de 
tijd achter de computer zit en 
niet echt met mensen bezig 
bent. Alle baantjes die ik heb 
zijn met mensen. Ik ben naast 
deze stage atletiektrainer 
en in de zomer werk ik als 
reisleider en dat vind ik heel 
leuk.”

Het werkt dubbelop
Stichting Wijk voor Wijk 
helpt mensen bij re-integratie 
op de arbeidsmarkt, maar 

daarnaast ziet Ben ook de 
andere toegevoegde waarde 
van de stichting. “In dit 
werk ben je bezig met de 
doelgroep, maar je helpt ook 
wijkbewoners die zelf niet 
kunnen klussen, dus dat werkt 
dubbelop.”
Ben merkt op dat de wijkge-
bondenheid leidt tot interactie 
met de bewoners. “Mensen 
zien ons best vaak en je hebt 
wel contact met ze. Heel 
vaak praten de medewerkers 
met bewoners, omdat ze die 
kennen.”

Sfeer
Ben is blij met de profes-
sionele vaardigheden die hij 
opdoet bij Stichting Wijk 
voor Wijk, maar benadrukt 
nog een ander pluspunt. “De 
sfeer is hier goed. Dat merkte 
ik meteen toen ik hier sol-
liciteerde. Ik zag mensen met 

elkaar praten en er was veel 
belangstelling voor mij.” Het 
hoort bij de uitgangspunten 
van de stichting om een groep 
te maken en een veilige plek 
te creëren waarbij iedereen 
voelt dat hij welkom is. Zo 
wordt er elke dag samen 
geluncht. Stichting Wijk voor 
Wijk zorgt voor de gedekte 
tafel. “De lunches vind ik hier 
leuk. Mensen gaan automa-
tisch praten, over het week-
end, maar ook over moeilijke 
dingen.”

Afwisseling
“De afwisseling is het pret-
tigste hier. Als ik heel de tijd 
hetzelfde zou moeten doen zou 
ik het zat worden. Het is niet 
elke dag hetzelfde. Ik zou de 
organisatie zeker aanraden 
aan toekomstige stagiaires.” 
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Gras maaien, heggen snoeien en 
onkruid verwijderen. In de zomer 
zijn de medewerkers in de tuinen van 
Crabbehof te vinden. Bart, Kees en 
Shakib werken vandaag bij mevrouw 
Roeland in de tuin. Kees en Shakib 
worden vandaag allebei ingewerkt: 
“Maar, mevrouw, u betaalt niet voor 
drie hoor” stelt Bart mevrouw Roe-
land gerust. 

Blij dat ik hulp krijg
Mevrouw Roeland is vaste klant van 
Stichting Wijk voor Wijk. “Toen ik 

hier kwam wonen was m’n tuintje 
een grote troep.” Ze heeft het zelf 
opgeknapt tot een nette tuin met 
vrolijk bloeiende planten. “De eerste 
jaren hield ik zelf de tuin bij, maar als 
je ouder wordt gaat dat allemaal niet 
meer. Ik vond het leuk om zelf te doen 
hoor, maar ja, ik heb nu eenmaal hulp 
nodig. Ik kan het ook andersom bekij-
ken hè, ik ben blij dat ik hulp krijg.” 

Werken voor de wijk
Terwijl de mannen aan het snoeien en 
schoffelen zijn, zet mevrouw Roeland 
koffie. “Dat gebeurt vaker” vertelt 
Bart, “dat we koffie krijgen. Maar lang 
niet altijd.” Hij vindt het werken in de 
tuin leuk: “Ik doe dit liever dan binnen 
werken. En je bent ook met mensen 
bezig. Ze zijn toch blij als we geweest 
zijn. Ze vinden dat we netjes werken 
en we zijn goedkoop natuurlijk.”

Dat beaamt mevrouw Roeland: “En 
nu nemen ze ook de troep  mee, anders 

blijf je daarmee zitten. Vorig jaar heb-
ben ze hier het hek gezet, daar was ik 
ook blij mee. Als je het zelf moet doen 
heb  je gereedschap nodig, dat heb ik 
ook niet.” 

Het komt weer helemaal goed met 
die tuin

Het is inmiddels zachtjes gaan rege-
nen. We schuilen onder de overkap-
ping van mevrouw Roelands huis ter-
wijl we onze koffie drinken. Mevrouw 
Roeland biedt  koekjes aan: “Zonder 
vind ik mijn koffie niet lekker.” Bart en 
zij bespreken de staat van de tuin en 
wat er nog allemaal moet gebeuren. 
Shakib luistert aandachtig mee, hij wil 
tenslotte het vak leren. 

Mevrouw Roeland woont al 40 jaar 
in de straat en kent de buurt en haar 

medebuurtbewoners goed. Als haar 
overbuurman langs komt lopen biedt 
zij hem een kop koffie aan. Hij slaat 
af, maar werpt nog wel een goedkeu-
rende blik op de werkzaamheden: 
“Volgens mij komt het weer helemaal 
voor elkaar met die tuin.” “Ja hoor, ik 
hou toezicht” grapt mevrouw Roeland.

Het blarengevoel
“Heb je geen spierpijn na een dag in 
de tuin werken?” vraag ik Bart. “Nee 
hoor, dit is leuk. Dit is maar een klein 
tuintje. Dit vind ik geen zwaar werk” 
antwoordt hij. Kees beaamt dat, maar 
moet nog wel wennen. 
Eenmaal terug bij Stichting Wijk voor 
Wijk stel ik dezelfde vraag aan col-
lega’s Peter en Ben. “Spierpijn? Nee, 
dat heb ik niet na een tuinklus” zegt 
Peter.  “Maar wel blaren. Dat voel ik 
’s avonds dan opkomen. Het blaren-
gevoel, zeg maar.” Ben lacht “Goed 
woord.  ’s Avonds ben ik wel moe. Het 
is niet alsof je dan nog een marathon 
kan lopen…” “Of nog aan je eigen 
tuintje gaat beginnen” vult Peter aan.  
“Maar” zijn de mannen het met elkaar 
eens, “als je aan het eind van de dag 
het resultaat ziet van wat je hebt 
gedaan is dat leuk.”

Aan het woord:  
Ben, stagiair bij Stichting Wijk voor Wijk 
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Op pad…met:
De tuinruimers
De medewerkers van Stichting Wijk voor Wijk zijn inzet-
baar voor allerlei klussen. Er is altijd één overeenkomst: 
de medewerkers trekken de wijk in. In deze rubriek leest u 
meer over de klussen, de ervaring van de medewerkers en de 
reacties van de wijkbewoners.
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BEWONER 
in Beeld:  

Vandaag maken we 
kennis met de heer 
Van der Heijden. 

Als ik kom aanfietsen om 
aan het werk te gaan bij 
Stichting Wijk voor Wijk,  
zie ik de bovenbuurman,  
meneer Van der Heijden, 
op het balkon staan. In 
december wordt hij 100 
jaar en hij woont al meer 
dan 50 jaar in zijn flat in 
Crabbehof. Daarnaast is hij 
ook een bekend gezicht in 
Dordrecht en onderscheiden 
met een lintje. Een bijzon-
dere man. Als hij mij in het 
oog krijgt zegt hij: “Kun 
je straks even laten weten 
met hoeveel mensen jullie 
vandaag zijn?” Ik weet 
inmiddels wat dat betekent: 
kroketjes bij de lunch! 

Begaan met de wereld
Meneer Van der Heijden 
is altijd betrokken geweest 
bij de samenleving. Al op 
jonge leeftijd heeft hij zijn 
roeping gevonden bij het 
Leger des Heils. 
“Ik ben officier geweest 
bij het Leger des Heils 
en daar vanuit doe ik nog 
steeds weeksluitingen. Ik 
ben jaren actief geweest op 
verschillende gebieden. Ik 
heb ook kerkdiensten in de 
gevangenis gedaan. Ik ben 
daardoor betrokken bij veel 
leed in de wereld.
Misschien heb ik daarom 
ook wel sympathie voor be-
neden (Stichting Wijk voor 

Wijk). Dat doet denken aan 
het Leger des Heils. Die 
zijn erg betrokken bij de 
buurt. Stichting Wijk voor 
Wijk is in dezelfde geest.”

Wederzijds prettig con-
tact
Meneer Van der Heijden 
heeft al sinds de opening 
van de werkplaats contact 
met Stichting Wijk voor 
Wijk. “We hebben een 
wederzijds prettig contact. 
Hugo (Wemmers, oprichter 
en directeur van de stich-
ting) kwam bij mij thuis om 
kennis te maken en toen 
bood hij aan: Als het nodig 
is om bijvoorbeeld een 
kast te verzetten, dan roept 
u maar. Zo is de relatie 
ontstaan. Af en toe heb ik 
wel eens wat. Een kleinig-
heid, zoals een lampje 
vervangen. Als ik het vraag, 
komt er iemand. En dan 
geef ik ze van mijn kant ook 
wel eens iets leuks. Gisteren 
hebben ze nog bitterballen 
en kroketten gegeten.”

Geschiedenis souterrain
Meneer Van der Heijden 
kent het souterrain, waar  
Stichting Wijk voor Wijk is 
gevestigd, maar al te goed. 
“Ik woon hier nu 50 jaar, 
sinds de flat hier gebouwd 
is. Waar nu Stichting Wijk 
voor Wijk zit, zat eerst 
een jeugdcentrum van het 
Leger des Heils. Ik zat in 
de leiding en wij wilden 
iemand boven het centrum 
laten wonen. ”Dat ging niet 
helemaal als gepland en 
“daardoor ben ik hier te-
recht gekomen.” Het jeugd-
centrum is later verplaatst 
naar de Noordendijk, maar 
meneer Van der Heijden is 
gebleven.

De buurt
In de tijd dat hij er woont 
heeft meneer Van der Heij-
den de wijk zien verande-
ren. “Ik stond toevallig een 
keer op het balkon en zag 
iemand de vuilnis naast de 
container neerzetten. 

Ik zei: Meneer, dat vuilnis 
hoort in de container. En 
die man had een houding 
van ‘bemoei  je er niet 
mee’. Ik heb ook een aantal 
keer eieren tegen de ramen 
gehad. Ik wil maar zeg-
gen.., nee, de wijk is niet 
verbeterd.”

 Positieve ervaringen
“Maar” haast meneer Van 
der Heijden zich om te zeg-
gen: “Ik heb ook positieve 
verhalen. Ik heb altijd auto 
gereden, maar nu mijn ogen 
slecht zijn heb ik moeten 
stoppen. Toen mijn auto 
weggehaald werd, kwam er 
een man van de overkant 
en die bood aan dat hij mij 
wilde rijden als het nodig 
is. Ook  de medewerkers 
van Stichting Wijk voor 
Wijk zijn altijd welwillend. 
Zoals gisteren, toen had ik 
een formulier dat ingevuld 
moest worden. Dan helpt 
één van de mannen met 
invullen. Ze zijn heel har-
telijk, gezellig en hulpvaar-
dig. Ik heb dat met meer 
mensen in de wijk. Ik ken 
enkele mensen in de flat, die 
mijn sleutel hebben. Ik heb 
ook een alarm. Dat geeft 
rust, ook voor de kinderen.”

Bijzondere vriendschap
Meneer Van der Heijden 
woont alleen in zijn flat, na-
dat zijn echtgenote 25 jaar 
geleden plotseling overleed. 
Zijn drie kinderen wonen 
in het oosten en het zuiden 
van het land. Hij heeft wel 
een bijzondere vriendschap 
opgebouwd met een vrouw 
die hij nu een aantal keer 
per week bezoekt. “We bid-
den samen en hebben een 
rijk geestelijk contact.”

Bekend gezicht
Meneer Van der Heijden 
was lange tijd een bekend 
gezicht in Dordrecht. Hij 
leidde onder andere elk 
jaar de aubade op Konin-
ginnedag bij het stadhuis. 
Hij is zelfs voor zijn vele  
bijdragen aan de samenle-

ving onderscheiden met een 
lintje. “Ik ben altijd actief 
geweest. Ik was jarenlang 
niet thuis op zondag. Ik 
heb op zoveel plaatsen 
gepreekt, dat is niet op 
te noemen. Ik verzorgde 
ook de administratie en 
recreatie in bejaardencen-
trum Avondzon.” Ook nu 
nog leidt meneer Van der 
Heijden eens per maand een 
dienst in Zorgcentrum De 
Linde. “Ik heb een bewogen 
en rijk leven. Ik ben een 
gelukkig mens.”

Kijk:
In deze nieuwsbrief 
een bijdrage van Bart, 
een van onze me-
dewerkers. Hij denkt 
graag mee, daar waar 
het gaat om publi-
citeit voor de stich-
ting. Geregeld zet hij 
ideeen en schetsjes op 
papier, waaronder het 
nu volgende stukje 
met zijn Kijk op
Wijk voor Wijk.

Beste Wijk voor Wijk nieuwsbrief lezer(es),

Ik zal mij even voorstellen, ik ben Bart Burger. Ik ben 42 jaar jong 
en ik woon in het mooiste gedeelte van de binnenstad van Dordt. Ik 
woon alleen met mijn twee parkieten, die vrij rondvliegen door mijn 
huiskamer. En uhh nee dames, helaas, voorlopig blijf ik alleen.

Ik ben sinds mei 2010 werkzaam bij Stichting Wijk voor Wijk. Ik 
werk hier dus twee jaar en ik heb het nog steeds heel erg naar m’n zin 
bij Stichting Wijk voor Wijk. 

Waarom ik geen betaalde baan heb? In 2002 of 2003 heb ik een 
ongeluk gehad waarbij mijn rechter oog is uitgeschakeld (rechter oog 
is blind). En ik heb in het verleden drugs gebruikt. Veel werkgevers 
vinden dat een te groot risico.  
Weet je wat het werk hier zo leuk maakt? Als we klaar zijn met 
bijvoorbeeld een tuinklus dan zie ik altijd een tevreden klant met een 
glimlach. We leveren goed werk af en al vanaf €4,- per man per uur. 
Klanten betalen ons lachend en de wijk knapt er van op. Voor veel 
Crabbehof/ Wielwijk bewoners zijn we onmisbaar geworden.

Ik hoop dat ik in één van de volgende nieuwsbrieven nog een stukje 
mag schrijven.
Groetjes aan de bewoners van Crabbehof en Wielwijk.

P.S. Ik spaar waterpijpen en winkelwagenmuntjes. Dus als je, of u,  
een waterpijp in een donker hoekje heeft staan en er niks meer mee 
doet: BEL WIJK VOOR WIJK dan kan ik de waterpijp komen halen. 
En ook voor de winkelwagenmuntjes alvast bedankt.

Mededeling
Beste collega’s, beste  
nieuwsbrieflezers, 

Van maandag 6 augustus 
t/m maandag 27 augustus 
is Stichting Wijk voor Wijk 
gesloten.

Dinsdag 28 augustus 
starten we weer. Tot dan!


